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 چکیده 
گذشته در ایران، به    با توجه به تغییرات باروری در طول سه دهه

تمایالت باروری  ها و  آلتغییر در ایده  بررسی موضوعرسد  نظر می

به منظور درک رفتارهای باروری و روند تغییرات رشد جمعیت  زنان  

بررسیاست.    بسزائی  اهمیتحائز   پژوهش  این  از    تطبیقی  هدف 

روست آلایده زنان  باروری  شهرستان  های  در  ساکن  شهری  و  ایی 

  پیمایشی که در تابستان سال ها با استفاده از  داده  ذهاب است.سرپل

و سپس مورد  آوری  خانوار انجام گرفت جمع  382ر روی  ب  1399

  حدود نیمی دهد که  ان میها نشیافته  .تجزیه و تحلیل قرار گرفت

.  دانندفرزند را مناسب می دو پاسخگویان در شرایط امروزی تنها از 

اند که بهتر است  درصد نیز گفته  8/6درصد تنها یک فرزند و    6/8

درصد    8/12فرزند و    سهدرصد پاسخگویان نیز    17دار نشوند.  بچه

ذکر  ای ایرانی  هآل فرزندان برای خانوادهفرزند را تعداد ایده   چهارنیز  

و  هم  اند.کرده روستای  زنان  نظرات  تفاوت  از  حاکی  نتایج  چنین 

آل  ایدهباشد، میانگین فرزندان  های آنان میآل شهری در مورد ایده 

و در میان زنان روستایی    8/1ها در میان زنان شهری برای خانواده

  بزرگ های خانواده  سی، پایبندی به ارزشترجیح جن  .باشد می  09/3
یی بیشتر از زنان شهری  نابرابری جنسیتی در میان زنان روستا  و

Abstract 

Given the changes in fertility over the past three 

decades in Iran, it seems important to study the issue 

of change in the ideals and tendencies of female 

fertility in order to understand reproductive 

behaviors and changes in population growth. The 

purpose of this study is a comparative study of 

fertility ideals of rural and urban women living in 

Sarpol-e Zahab city.  Data were collected using a 

survey conducted on 382 households in the summer 

of 1399 and then analyzed. Findings show that about 

half of the respondents in the current situation 

consider only two children suitable. 8.6% have only 

one child and 6.8% say it is better not to have 

children. 17% of the respondents mentioned three 

children and 12.8% mentioned four children as the 

ideal number of children for Iranian families. The 

results also show the difference between the 

opinions of rural and urban women about their 

ideals. The average of ideal children for families is 

1.8 among urban women and 3.09 among rural 

women. Sexual preference, adherence to large 

family values, and gender inequality were higher 
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باروری  های  آلکننده تفاوت در ایدهتواند از عوامل تعیینبود که می

دهد  چندمتغیره نشان می. نتایج تحلیل  زنان روستایی و شهری باشد

در   مستقل  متغیرهای  هم  که  متغیر    9/42کنار  تغییرات  درصد 

داری بر  متغیرهایی که تاثیر معنا  اند. در بینوابسته را تبیین کرده

ای خانواده  هاند، متغیر پایبندی به ارزشهای باروری داشتهآلایده

 اند. بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته داشتهبزرگ و منافع فرزندان  

کلیدیواژه جنسی،  لآایده  :های  ترجیح  باروری،  های 

جنسیّتی، هزینه  ، برابریهای خانواده بزرگایبندی به ارزشپ 

 .فرزندان

among rural women than urban women, which could 

be a determinant of differences in the fertility ideals 

of rural and urban women. The results of 

multivariate analysis show that the independent 

variables together explained 42.9% of the changes in 

the dependent variable. Among the variables that had 

a significant effect on fertility ideals, the variable of 

adherence to the values of the large family and the 

interests of children had the most impact on the 

dependent variable. 

Keywords: Fertility ideals, Sexual preference, 

Adherence to the values of the extended family, 

Gender equality, Cost of children. 
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 مقدمه 
اجتماعی، نرخ    -   اقتصادیثر از شرایط  ایران نیز، متأ ر بسیاری از نقاط جهان است؛  دتغییرات باروری    دهنده شواهد جهانی، نشان

میزان باروری در (.  1381  ،همکارانو    شوازی)عباسی  کنداز انقالب، روند کاهشی را طی می   باروری پس از نوسانات دهه بعد 

شوازی و  کاهش یافته است )عباسی  1385سال  فرزند برای هر زن در    58/1به    1357فرزند برای هر زن در سال    7ایران از  

آغاز شده و عالوه بر نقاط شهری میزان باروری در   1360دهه  ها از نیمه  باروری در کلیه استانروند کاهش    (.2009همکاران،  

  میزان باروری  1376-1380های . طی سالحد جانشینی سوق نموده استتر از روری پاییننیز به سوی با نقاط روستایی کشور

-1385های  فرزند ثبت شده است که این میزان در طی سال  64/2و    97/1  به ترتیبکل در نقاط شهری و روستایی کشور  

روند همچنان    1386-1390های  در طی سال  د.فرزند کاهش پیدا کر  37/2و    69/1روستایی به  برای نقاط شهری و    1381

ذهاب  شهرستان سرپل  در مناطق شهری رسیده است.  68/1فرزند در میان روستائیان و    26/2به    داشته وادامه  باروری    کاهش

از این قاعده مستثنی نبوده و روند   باروری   1379-1381های  کاهشی را در باروری کل تجربه کرده است، در طی سالنیز 

، 90/1به ترتیب به  1388  -1390و  1385-1387،  1382- 1384های  ستان معادل دو فرزند بوده است که در طی سالشهر

مناطق روستایی و  کل کشور و  باروری در  کاهش    (.1392  ، شوازی و حسینی چاوشی)عباسیت  فرزند رسیده اس  58/1و    03/2

که   باروری هستیم. کاهش  شاهد   داشتند اکنونیشترین باروری را  ها که زمانی بحتی در روستااتفاق افتاده است.  شهری کشور،  

کاهش تمایالت باروری و تغییر  فرزندآوری تغییر کرده است.ها به ی و تمایل خانوادهاست که امروزه طرز تلق گویای این مطلب

ز ت نیساختار جمعیبر ترکیب و  د  ت دارقاطعی که بر میزان رشد جمعیتأثیر  های باروری در زنان، عالوه بر  آلهدر رفتار و اید

تار جمعیت را از  از باروری طبیعی به باروری کنترل شده، به تدریج ساخولد و انتقال    زاد و تأثیر خواهد گذاشت. کاهش مستمر  

گذشته در   با توجه به تغییرات باروری در طول سه دهه  (.1383دهد )زنجانی،  ردگی سوق میطرف سالخوجوانی خارج و به  

حائز  ند تغییرات رشد جمعیت  ها و تمایالت باروری زنان به منظور درک رفتارهای باروری و روآلمطالعه تغییر در ایده،  ایران

که موجب   کاهش دهدرا    کل   تواند باروریهای باروری زنان میآلایدهتمایالت و  کاهش هر چه بیشتر در  بسزایی است.  اهمیت  

 .جمعیت شود سالمندیتسریع ت و رشد جمعی کندتر شدن

مناطقی که  در    (1392خلج آبادی فراهانی و سرایی)  (1393؛ حسینی و بگی،  1391،  مانند )حسینی و بگی   پیشینقات  تحقی

های  تفاوتتحقیقات پیشین  اند. همچنین هیچ کدام از  پرداخته  های باروریآلهمگرایی مذهبی وجود داشته است به بررسی ایده
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در   ،ایهای منطقههای مختلف و تفاوتدیدگاه  ا، تحقیق حاضر ضمن بررسی. اماندنظر نداشتهمدشهر( را    -ای )روستامنطقه

تواند انعکاسی از باروری کل زنان می  پردازد.های باروری زنان میآلای که همگرایی مذهبی وجود ندارد به بررسی ایدهجامعه

باشد.  آلایده آنان  باروری  است  بنابرهای  قرار   باروری  هایآلایده  کهعواملی  این الزم  تأثیر  فرزند تحت  برای داشتن  را  زنان 

ا و روندهای  براساس مطالعات پیشیین همگرایی در الگوه  تی قرار داد. هد، شناسایی و آن را مبنای سیاستگذاری جمعیدمی

شهر و    برخی از نقاط کشور بینهای قابل توجهی در  و روستایی اتفاق افتاده است با اینحال هنوز تفاوت باروری در نقاط شهری

روری زنان روستایی و شهری پرداخته های باآلبه بررسی ایدهشود  ابتدا سعی میرو در مطالعه حاضر  دارد از اینروستا وجود  

نحوه  به بررسی  در نهایت،    .گرددوستایی و شهری بررسی می آل باروری در بین زنان رگذار بر ایدهعوامل تأثیر  ،سپس  شود.

 شود.بررسی میباروری های  آلاز این عوامل، بر ایده گذاری هر یکرتأثی
 

 چارچوب نظری

هاست. نوآوری از تغییرات در جامعه نتیجه اشاعهکه بسیاری  دانان فرهنگی بر این باورند  شناسان و جغرافیشناسان، مردمجامعه

بکار گرفته شد و   1وندوال ط نودل وی جمعیتی توسدر ادبیات پژوهش  1980دهه    و اوایل  1970تئوری اشاعه در اواخر دهه  

های فردی در پاسخ به تغییرات اقتصادی و گیریتصمیمی که متکی بر  یهاشناسان قرار گرفت، زیرا تئوری  تمورد توجه جمعی

انتقال باروری ر از مناطق جهان تبیین   ااجتماعی بودند، نتوانستند به طور کامل    (.104:  1386  کنند )حسینی،در بسیاری 

های  کند. از آنجا که این تئوری با گسترش ایده جدید رفتار در جامعه بحث می هایتئوری اشاعه نوآوری از گسترش تکنولوژی

در نبود تغییرات  (.  100:  1387  کنند )لوکاس و میر،سازانه استفاده میها در اشاره به آن از واژه ایدهنو سر و کار دارد، بعضی وقت 

اقتصادی ، هساختاری عمد نوآوری به طور متناسب بسته  ، در صورتیمانند رشد  نفوذ آن رکه  با  ا بندی شود و عوامل تغییر 

ز جوامع بیش  پذیر خواهد بود. البته، فرهنگ نیز در این مسأله نقش دارد؛ زیرا بعضی ابپذیرند، کاهش باروری در جامعه امکان

بر پایه این تئوری، در کشورهایی که باروری کاهش یافته   (.2،1993تکینزنوآوری هستند )پوالک و وااز بقیه مستعد پذیرش  

تر، ثروتمندتر هایی از جمعیت شهری که موافقط گروهشود، ابتدا توسایستارها و اعمالی که به محدودیت باروری منجر می  است،

یابد.  روستایی گسترش می تر و مناطق  ایینهای میانی با منزلت پشود و در طول زمان به گروه اقتباس می  ،تراندو تحصیلکرده

شود  های جدید نیز تأکید میی ایدههای اجتماعی و ارتباطات بین همسران در اشاعهدر این تئوری بر نقش رهبران فکری شبکه

 (. 23: 1987، )کله لند و ویلسون

یا سه فرزند داللت  ها بر داشتن دو  الب آمریکاییال و تمایل غدر یک مطالعه در ایاالت متحده دریافتند که ایده 3هاجن و مورگان 

گویای   (1388)  شوازیاسینتایج تحقیق حسینی و عب  (.2005  تر بوده است )هاجن و مورگان،حال دو فرزند هنجاریدارد، با این

و فرزندآوری و در  ها و ایستارهای مرتبط با ازدواج  آن است که تغییرات اجتماعی و تحوالت خانواده مالزم با تغییر در نگرش

ها و هنجارهای باروری پایین و  مبنی بر اشاعه ارزشها، از نتایج تحقیقات پیشین  های باروری است. یافتهآلنهایت رفتار و ایده

ایده رفتار و  باروری گروهآلهمگرایی  قومی حمایت  های  بگی   .کندمیهای  های  صه( نشان دادند که مشخ1391)  حسینی و 

ه باشند. در واقع،  ای در پیش بینی احتمال تمایل نداشتن به فرزندآوری داشتکنندهتوانند نقش تعیینیی نمیفرهنگی به تنها

 . دهدتی تبیین بهتری از تمایالت فرزندآوری زنان به دست میاجتماعی و جمعی-های فرهنگی، اقتصادیصهمشخترکیبی از 

شود  موجب میکه مهمی برای برابری جنسیتی است. این امر نیرو محر  ها،توسعه آموزش زنان و همسران آندونالد به نظر مک

عنوان رابطه با یک دوست و  ها با شوهران خود بیشتر به  گیرند و رابطه آنر معرض نهادها و عقاید مدرن قرار  که زنان بیشتر د

 
1.Knodel & Van De Wall 
2 . Polachek & Watkins 
3 - Hagewen and Morgan 
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یابد. چون، به تکنولوژی و هبود میتر بمسنه پایگاه زوجین جوان نسبت به نسل تعریف گردد؛ تا یک فرد مطیع. به عالو  شریک

ای شدن خانواده، موجب استقالل بیشتر زوج جوان  عقاید جدید بیشتر دسترسی دارند. همچنین شهرنشینی و به تبع آن هسته

افزایش برابری جنسیتی در رابطه   استدالل  دونالد   مک   (.2009  گردد )عباسی شوازی و همکاران، ها میمیان آن  و بنابراین، 

  و  محوره  خانواد  اجتماعی  نهادهای  تی درونجنسی  برابری  بهبود  با   همراه  عمدتا    پایین  به   باال  سطوح  از  باروری  انتقال   که  ند کمی

  حقوقی  است. همان  بوده  همراه  خانواده،  درون  زنان  حقوق   دست آوردن  به  باروری با  کاهشاست.    بوده  خانواده  خود  درون  ویژهب

 (.2000دهند )مک دونالد،  کاهش تریمطلوب سطوح به را شانفرزندان  ساخت تعدادمی قادر را هاآن که

  هانهادهای آموزشی همچون مدارس و دانشگاه   در این جامعه تأسیس و فراگیر شدنحال توسعه است.    ای درجامعه ایران جامعه

های خاصی  ویژگی  آموزشی حاویرسد نهادهای  اند. به نظر میهای دیگر برخاستهبسیار است. این نهادهای آموزشی از تمدن

ت فرزندان های جنسیتی، اهمیهای مربوط به نقش نگرشبا بررسی   5و گری4میچل   شند.باتی میهمچون تأکید بر برابری جنسی

خواهند و کسانی  داری بین کسانی که فرزند میمعناهای  تفاوتکه  های زندگی، مشخص شد و تمایالت مربوط به شغل و سبک

در بین  پذیری ساعات کار و درآمد ندارد.  ای با انعطاف که انتظارات باروری، رابطهها نشان داد  وجود دارد. یافته  خواهندکه نمی

  ،تی بیشتر بود )میچل و گریو چه تمایل نداشتند، برابری جنسیتمایل به داشتن فرزند داشتند  کسانی که بچه نداشتند، چه  

تی و تصمیمات باروری در ایتالیا و هلند« انجام  »برابری جنسی   ی را با عنوانتحقیق(  2008)   میلز و همکارانش   (.23:  2007

به   برابری جنسیدادند که  پرداخته شآزمون تجربی  به  تی  نابرابر در خانواده، منجر  آیا تقسیم کار  ترتیب که  ده است. بدین 

در نیروی  لیا برابری جنسیتی و مشارکت زنان  ایتاگردد یا نه؟ در  تر زنان در بستر نهادهای متفاوت می تصمیمات باروری پایین

ط به  مشارکت زنان در نیروی کار، در حد متوستی و  ایین است اما در هلند برابری جنسیکار، پایین است و باروری نیز بسیار پ 

ر تصمیمات باروری  در خانواده بدهد که تقسیم کار نابرابر  ها نشان می یافتهی باالتری نسبت به ایتالیا دارد.  باال است و بارور

 (.2008)میلز و همکاران،  داری دارنده وظایف سنگینی دارند تاثیر معنازنانی ک

مندی  نوعی ترجیحدارند، بعبارت دیگر در بین آنها    تن فرزندی از جنس مذکر تمایل به داشها اغلب  در بسیاری از جوامع، زوج

این    باشند. برها میجنسیتاز  حداقل یک فرزند از هر کدام    تن، یا اینکه خواهان داشدجنسی نسبت به فرزندشان وجود دار

( تولد فرزند پسر  1987  ،6)روبی   خواهد دادجنسی موجود نرخ باروری را افزایش  کنند که ترجیحات  اساس محققان استدالل می

شود. با  د دختر ترجیح داده میسبت به فرزنن  فرهنگ سنتی،به دلیل تأثیر و تأثر خانواده از  یژه در مناطق روستایی،  در ایران، بو

ها چون ارث، دیه،  یی قانونی، عملی و نظایر اینهاولی هنوز هم تفاوتچند کاهش یافته    افزایش شهرنشینی شدت این امر هر

ت عی به تقویت مبانی ترجیح جنسی های اجتمامزایای بیشتری برخوردار است. این تفاوتواهی، شهادت و هویت فرزند پسر از  گ

کند. بدیهی است که در مواردی که والدین دارای فرزند دختر باشند تمایل به افزایش حاملگی وجود خاب فرزند کمک میدر انت

ا  (1944) 7تحقیقات زیک و ایسانگ   (.1382خواهد داشت )رسولی،   از مهمترین دالیل برای  نشان داده  وجود  ست که یکی 

به مردان نسبت ها و مشاغل اجتماعی اختصاص یافته ع نقشنان و تنوهای فیزیکی مردان نسبت به زترجیح جنسی، توانمندی

 . باشدبه زنان می

کشاورزی است. که  دی آن به ویژه در جوامع مبتنی بر  باشد جنبه اقتصااز دیگر عوامل که مشوق ترجیح جنسی فرزند پسر می

دیگر در جامعه ما معموال  نگهداری شود. از طرفی  می  به فرزند پسر به عنوان بازوی کار که در تولید خانواده سهیم است، نگریسته

 دهد )منظوری، از والدین در هنگام پیری بر عهده پسر است تا دختر، مجموعه این عوامل برتری پسر را در نزد مردم نشان می

نقش مهمی  ( در تحقیقی در مورد ترجیح جنسی درکاهش باروری در هند  2003زاویر )ماری بهات و فرانسیس    (.58:  1373
 

4 -Mitchell 
5 -Gray 
6- Robey 
7-Zick، C. D. and Xiang ، N 
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باشند  برای مالحظات اقتصادی قائل است. در جاهایی که زنان از نظر اقتصادی فعال هستند دختران دارای ارزش بیشتری می

ها در مورد امنیت دوران همچنین با توجه به اینکه افزایش ثروت موجب کاهش نگرانییابد. رو ارجحیت پسر کاهش میو از این

 یابد. شود و در نتیجه باروری کاهش می جنسی می جیحگردد باعث کاهش ترپیری می

بر تغییر جریان ثروت که در گذشته از فرزندان به والدین بود و امروزه برعکس شده   9بین نسلی کالدول 8نظریه جریان ثروت

معه تحت تأثیر سکوالریزه شدن جازندگی اجتماعی و اقتصادی و   10است، تأکید دارد. در این تغییر جریان ثروت، مدرنیزه شدن 

گیری  کنند. جایگاه تصمیمقتصادی و عاطفی نقش مهمی بازی میای شدن روابط اهای فردگرایانه نوع غربی به همراه هستهارزش

)به ویژه هزینه های  هزینه شان  شود که برای مراقبت کودکانواگذار میای و کم اوالد به زوجینی  های هستهولد در خانواده   و  زاد

فرزندان  11گری بکر   (.1982یابد )کالدول،  عد خانواده کاهش میهایی بافزایش چنین هزینهشوند. با  ی متحمل میفرصت( زیاد

شود که در  گیرد. او متذکر میآورند در نظر میرا به عنوان کاالهای بادوام همچون خودرو که رضایتی را طی زمان به همراه می

خانواده  با درآمد  اینجا تقاضا برای فرزند  نماید. در  هایی را به والدین تحمیل میینهمدرن امروزی، بزرگ کردن فرزندان هزدوران  

عمومی دولت و دیگر  های  رف وقت برای مراقبت آنان و سیاستو هزینه فرزندان در ارتباط است به ویژه هنگامی که مقدار ص

کیفی  های  گذاری در جنبهبرای فرزند با میزان سرمایهر آن، تقاضا  گرفته شود. عالوه بر  هزینه فرزندان در نظ  عوامل مرتبط با

عاملی  فرزندان مرتبط می باع شود و هر  اثر  ث تغییر در کیفیت فرزند گردد مثل  که  باروری  میزان  بر  میر کودکان،  مرگ و 

به مشکالت    مهمترین دالیل الگوی دو فرزندی نزد زنان در مطالعه خود دریافتند که  حسینی و بگی    (. 1960گذارد )بکر،  می

در یک مطالعه در اسپانیا نتیجه گرفتند که زنانی که   12آدسرا  (. 1393)حسینی و بگی،  گرددمی  اقتصادی و تربیتی فرزندان بر

  شان تحقق بخشند الشوند تمایل دارند باروری خود را کمتر از باروری ایدهمیدهه بیست سالگی با بیکاری روبرو    در اواسط

 . (2006)آدسرا ، 

 

 یات تحقیق فرض
به عبارت دیگر،  های باروری متفاوتی دارند.  آلدهزنان شهری و روستایی ای  باشد:صلی در تحقیق حاضر به شرح ذیل می فرضیه ا

 . باروری زنان روستایی در مقایسه با زنان شهری باالتر باشد های آلایدهرود که انتظار می

 شوند: ی تحقیق، فرضیات زیر نیز به معرض آزمون گذاشته صلشود عالوه بر فرضیه این پژوهش سعی می همچنین در ا

های باروری آلایدهگرایش به ترجیح جنسی،  های باروری رابطه وجود دارد و با افزایش  آلبین ترجیح جنسی و ایده .1

نابراین  رسد عالقه به داشتن فرزند پسر در میان زنان روستایی بیشتر باشد؛ بنظر میزنان افزایش خواهد یافت. به

 های باروری باالتری باشند. آلرود زنان روستایی در مقایسه با زنان شهری دارای ایدهانتظار می

افزایش هزینهآل های فرزندان و ایدهبین هزینه .2 باروری رابطه وجود دارد و با  های باروری آلایده های فرزندان  های 

های باروری آنها  آلنتیجه، ایدهفرزندان مثبت و در  های  هزینه رسد ارزیابی زنان شهری از  یابد. به نظر میکاهش می

 کمتر از زنان روستایی باشد. 

تی در رسد نابرابری جنسیهای باروری رابطه وجود دارد؛ به عبارت دیگر، به نظر میآلتی و ایدهبین برابری جنسی .3

 ی منجر شود. های باروری زنان روستایی و شهرآلنهادهای خانواده محور به کاهش ایده

 
8- Wealth flow 
9- Modernization 
10- Deffusion theories 
11- Garry Becker 
12 -Adsera 
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پایبندی به ارزش .4 پایبندی به  آلهای خانواده بزرگ و ایدهبین  به  افزایش گرایش  های باروری رابطه وجود دارد، با 

رسد زنان روستایی پایبندی بیشتری  های باروری زنان افزایش خواهد یافت، به نظر میآلهای خانواده بزرگ، ایدهارزش

های باروری در میان آنان بیشتر از زنان  آلایدهرود که  به همین دلیل انتظار می  های خانواده بزرگ دارند؛ به ارزش

 باشد. شهری 

 

 روش تحقیق 
استفاده شده که در  ها از تکنیک پرسشنامه  دآوری دادهباشد که برای گردر این پژوهش از نوع پیمایشی میاستفاده    مورد  روش

زنان حداقل یکبار  شامل  تحقیق،  جامعه آماری این    تغیرها تهیه شده است.ها و مفرضیه  چوب نظری،رآن سواالت براساس چا

قرار دارند. حجم نمونه با استفاده از فرمول سال    49-15ی  سرپل ذهاب هستند که در فاصله سن  ازدواج کرده ساکن شهرستان

  هایترکیبی از روشگیری،  مونهروش ن  شهری توزیع شد. وستایی و  که به طور مساوی بین زنان ر  مورد برآورد شد   382کوکران  

 بود. تصادفی و تصادفی سیستماتیک  ای،ای چندمرحلهخوشه 

 باشد: به شرح ذیل می  تغیرهامتعریف مفاهیم و  

دانید؟  را کافی میوزه برای هر زن و شوهر چند فرزند  ر از یک سوال تحت عنوان اینکه امربرای سنجش این متغی  آل باروری:ایده

 آل جامعه را از دیدگاه زنان مد نظر قرار داده شده است. به عبارتی ایده  شود.استفاده می

بیانگر میزان تقسیم  تی است که  ( تقسیم کار جنسیتی: وجه عینی برابری جنسیالف:  شودسنجیده میبا دو بعد    تی:برابری جنسی

وهر در نگهداری از بچه، نظافت خانه،  کار و وظایف بین زوجین در خانواده است. برای عملیاتی کردن این بعد، میزان کمک ش

( نگرش زن به وجود ب  خرید وسایل مورد نیاز خانه، پخت وپز و پذیرایی از مهمان در قالب طیف لیکرت سنجیده شده است.

سیتی در خانه  بیانگر احساس زن در مورد وجود برابری جن سنجد و  برابری جنسیتی: که جنبه ذهنی برابری جنسیتی را می

شود حاصل  گویه را شامل می  14عد، که  ب  تی از ترکیب دو سنجیده شده است. متغیر برابری جنسیه گویه  ز طریق ناست که ا

 است. شده 

تی دیده  های سنفرهنگ در  منظور از ترجیح جنسی، یعنی برتری یک جنس نسبت به جنس دیگر، که عموما   ترجیح جنسی:

ای  هفت گویه در سطح سنجش فاصلهر از  امعه دارد. برای سنجش این متغیج  ی و اجتماعی فرهنگساختارهای  شود و ریشه در  می

 . استفاده شده است

داشته باشند و توانند برای والدین ه فرزندان میهایی است کبیانگر نگرش زنان نسبت به هزینه فرزندان: نگرش نسبت به هزینه

ه والدین باید  خدماتی است کاقتصادی و عملی فرزندان  ینهشناختی است. منظور از هزدارای دو بعد اقتصادی و احساسی روان

گویه استفاده شده که   16از    ربرای سنجش این متغی  (. 1386منفعت اقتصادی برسند )حسینی،    بپردازند تا زمانی که به مرحله

 باشد. ای میفاصله ر در سطح سنجشر داشته است و این متغیهای فرزندان را مدنظعد روانی هزینههم بعد اقتصادی و هم ب

 

 های تحقیقیافته

شود. سپس ارایه میکنندگان  تدا آمارهای توصیفی در مورد شرکتگردد. ابهای تحقیق در سه بخش ارایه میدر این بخش یافته

 گردد. میشوند. در نهایت تحلیل چندمتغیره تحقیق ارایه فرضیات تحقیق به مورد آزمون گذاشته می

داشته است.  سال سن    48ترین آنها  سال و مسن  18  ترین پاسخگودهد که جوانها نشان مییافته  : یفیهای توصیافتهالف(  

آمارهای مربوط به    1سال بوده است. جدول    4/21سال و میانگین سن ازدواج آنها    33همچنین میانگین سنی پاسخگویان  

درصد( دارای   6/63پاسخگویان )دهد که اکثریت  ها نشان میدهد. داده مشخصات فردی پاسخگویان در تحقیق را نشان می
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اند. پاسخگویان از لحاظ وضعیت سواد  حق بودهدرصد نیز اهل    2/10درصد و    2/26ت  اند. پاسخگویان اهل سنمذهب شیعه بوده

تحصیالت ان دارای  اند. بیشتر پاسخگویسواد بودهدرصد آنها بی  4/8برند و تنها  و سطح تحصیالت در شرایط خوبی به سر می 

اند که  درصد نیز دارای تحصیالت دانشگاهی بوده  8/23دهند.  درصد حجم نمونه را تشکیل می  4/31اند که  دبیرستانی بوده

  3/22اند و تنها  دار بودهاند. اکثریت مطلق پاسخگویان در زمان انجام تحقیق خانهدرصد آنها دارای مدرک کارشناسی بوده  3/18

 اند.  درصد نیز کارمند بوده 3/11درصد در بخش خدمات و  11اند که انه اشتغال داشتهدرصد آنها در خارج از خ

 . توزیع پاسخگویان بر حسب مشخّصات فردی آنان 1جدول 

 فراوانی نسبی  فراوانی مطلق   های فردیمشخصه

 تحصیالت 

 4/8 32 سوادبی

 5/21 82 ابتدایی

 9/14 57 راهنمایی

 4/31 120 دبیرستان 

 3/18 70 ردانی کا

 5/5 21 کارشناسی و باالتر

 مذهب 

 6/63 243 شیعه 

 2/26 100 سنی

 2/10 39 اهل حق

 اشتغال

 1/74 283 دار خانه

 0/11 42 خدمات 

 3/11 43 کارمند 

 7/3 14 سایر

 آلتعداد فرزندان ایده

0 26 8/6 

1 33 6/8 

2 187 0/49 

3 65 0/17 

4 49 8/12 

5 8 1/2 

6 1 3/0 

7 11 9/2 

8 2 5/0 

 فرزند 4/2 آلمیانگین فرزندان ایده

 

 2امروزی تنها  درصد از پاسخگویان در شرایط    49ه  دهد کها نشان می آل از دید پاسخگویان یافتهدر مورد تعداد فرزندان ایده

درصد تنها یک فرزند    6/8اند.  کردهآل ذکر  داد ایدهفرزند را تع  2درصد نیز کمتر از    4/15دانند. در این میان  فرزند را مناسب می
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فرزند را تعداد    4درصد نیز    8/12فرزند و    3درصد پاسخگویان نیز    17دار نشوند.  اند که بهتر است بچهدرصد نیز گفته  8/6و  

   فرزند گزارش شده است. 4/2نان آل فرزندان از دید زتعداد ایدهاند. میانگین های ایرانی ذکر کردهآل فرزندان برای خانوادهایده

ایدهانتظار می زنان شهری دارای  زنان روستایی و  به همین دلیل در جدول  آلرود  باشند.  مقایسه تعداد    2های متفاوتی  به 

باشد.  می  روستایی و شهری  آل از دید این دو دسته از زنان پرداخته شده است. نتایج حاکی از تفاوت نظرات زنانفرزندان ایده

  4اند، زنان شهری در بهترین حالت ممکن کردهفرزند نیز اعالم    8آل را تا  در حالی که برخی زنان روستایی تعداد فرزندان ایده

شود. بیشتر زنان  اند. با این حال اشتراکاتی نیز در میان آنها دیده میکردهامروزی بیان  های خانوادهآل برای فرزند را تعداد ایده

درصد و در   6/58اند. البته این تعداد در میان زنان شهری  دانستهفرزند را مناسب خانواده امروزی    2تعداد    در هر دو دسته،

باشد. نکته جالب توجه اینست که هیچ یک از زنان روستایی نداشتن فرزند را به عنوان میدرصد    3/39میان زنان روستایی تنها  

فرزند( از میزان   8/1فرزند بوده که نسبت به زنان شهری )  09/3آل زنان  زندان ایدهاند. میانگین فرآل باروری بیان نکردهایده

 ردار است. وباالتری برخ

 های باروری زنان شهری و روستایی آل. ایده2جدول 

 آلتعداد فرزندان ایده
 روستایی شهری 

 فراوانی نسبی  فراوانی مطلق  فراوانی نسبی  فراوانی مطلق 

0 26 6/13 - - 

1 24 6/12 9 7/4 

2 112 6/58 75 3/39 

3 19 9/9 46 1/24 

4 10 2/5 39 4/20 

5 - - 8 2/4 

6 - - 1 5/0 

7 - - 11 8/5 

8 - - 2 0/1 

 0/100 191 0/100 191 جمع کل

 فرزند 09/3 فرزند 8/1 آلمیانگین تعداد فرزندان ایده

 

های باروری متفاوتی  آلزنان شهری و روستایی ایده»  است:  فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر بیان شده  :آزمون فرضیاتب( 

ها نشان  . یافته«های باروری زنان روستایی در مقایسه با زنان شهری باالتر باشدآلرود که ایدهدارند. به عبارت دیگر، انتظار می

باشد. نتایج نشان  می  09/3روستایی  نان  و در میان ز  8/1ان زنان شهری  ها در میآل برای خانوادهداد که میانگین فرزندان ایده

  ،باشد )جدولدار میمعنی  01/0آماری و در سطح  یان زنان روستایی و شهری از لحاظ  های باروری در مآلداد که تفاوت ایده

   گردد. (. به این ترتیب فرضیه اصلی تحقیق تایید می3
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 های مختلف . خروجی آزمون تی جهت مقایسه میزان اعتماد اجتماعی در گروه3جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی  تی  میانگین  تعداد  مقوالت مستقل  متغیر متغیر وابسته 

 محل سکونت باروری آلایده
 8/1 191 شهری 

100/10 380 000/0 
 09/3 191 روستایی

 محل سکونت ترجیح جنسی 
 35/19 191 شهری 

631/3 380 024/0 
 85/21 191 روستایی

-پایبندی به ارزش

 های خانواده بزرگ
 محل سکونت

 39/20 191 شهری 
466/6 380 000/0 

 02/24 191 روستایی

 

رسد عالقه به داشتن فرزند پسر در میان زنان روستایی بیشتر نظر میدر قسمت دوم فرضیه به این نکته اشاره شده است که به

های باروری باالتری باشند. برای بررسی این آلرود زنان روستایی در مقایسه با زنان شهری دارای ایدهباشد؛ بنابراین انتظار می

مستقل استفاده شد.    tنکته که آیا بین زنان شهری و روستایی تفاوتی در میزان عالقه داشتن به فرزند پسر وجود دارد از آزمون  

 است.  آمده 3نتایج در جدول 

دهد که عالقه به داشتن ها حاکی از بیشتر بودن نمره ترجیح جنسی در میان زنان روستایی دارد. نتایج همچنین نشان می یافته

فرزند پسر در میان زنان روستایی و شهری از لحاظ آماری دارای تفاوت معناداری هستند. نتایج فرضیه اصلی تحقیق نیز نشان  

توان انتظار داشت که زنان روستایی که  باروری زنان روستایی باالتر از زنان شهری است. بنابراین می های  آلداده بود که ایده

 های باروری باالتری نیز برخوردارند. لذا نتایج حاکی از تایید فرضیه دوم تحقیق دارد.آلترجیح جنسی باالتری دارند، از ایده

خانواده بزرگ در میان زنان شهری و روستایی تفاوت وجود دارد یا خیر از های  برای بررسی اینکه آیا بین پایبندی به ارزش

های خانواده  ( استفاده شد. میزان میانگین پایبندی زنان روستایی به ارزشمستقل  tآزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل )

دار حاکی از وجود تفاوت معنی  3دول  ( باالتر بوده است. نتایج آزمون در ج39/20( در مقایسه با زنان شهری )02/24بزرگ )

اند.  های خانواده بزرگ بودهمتغیر مذکور در میان زنان شهری و روستایی است. زنان روستایی دارای پایبندی بیشتری به ارزش

گفت که    توانهای باروری باالتری نیز داشتند. لذا میآلضمن اینکه در نتایج قبلی این نکته اثبات شد که زنان روستایی ایده

بنابراین این فرضیه تأیید  های باروری بیشتری هستند.  آلهای خانواده بزرگ، دارای ایده زنان دارای پایبندی بیشتر به ارزش

 گردد. می

بین ترجیح جنسی و »  پردازد. به این صورت که:های باروری میآلتحقیق به بررسی رابطه ترجیح جنسی و ایدهآزمون دوم  

نظر های باروری زنان افزایش خواهد یافت. بهآلگرایش به ترجیح جنسی، ایدهری رابطه وجود دارد و با افزایش  های باروآلایده

رود زنان روستایی در مقایسه با زنان  رسد عالقه به داشتن فرزند پسر در میان زنان روستایی بیشتر باشد؛ بنابراین انتظار میمی

. برای آزمون رابطه مذکور از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد تا مشخص «ری باشندهای باروری باالتآلشهری دارای ایده

آورده شده است. الزم به یادآوری است که میزان  4شود که آیا بین دو متغیر مذکور رابطه وجود دارد یا خیر؟ نتایج در جدول 

 ده است. همبستگی فوق برای زنان شهری و روستایی نیز به صورت جداگانه محاسبه ش

دار است. درصد معنی  0/ 01دهد که رابطه بین دو متغیر فوق به لحاظ آماری و در سطح خطای کوچکتر از  ها نشان مییافته

نیز نشان می افزایش ترجیح  دهد که همبستگی دو متغیر مثبت و مستقیم میمیزان همبستگی  با  این صورت که  به  باشد. 

شود. همبستگی دو متغیر فوق در میان زنان روستایی باالتر از زنان شهری بوده  افزوده میآل فرزندان نیز جنسی، بر تعداد ایده

 (. 4 ،ثیر بیشتری داشته است )جدولهای فرزندآوری زنان روستایی تأ آلاست. به این ترتیب ترجیح جنسی بر ایده
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و با افزایش  های باروری رابطه وجود دارد  لآههای فرزندان و ایدبین هزینه»  در فرضیه سوم بر این نکته تاکید شده است که

ر مذکور نیز از آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه بین دو متغی . «یابدهای باروری کاهش میآلهای فرزندان ایدههزینه

همبستگی این دو   بررسی  (.4  ،)جدول  دار نبوده استاظ آماری رابطه بین دو متغیر معناها نشان داد که از لحاستفاده شد. یافته

داری بین آنها وجود  ه دست داد و همبستگی معنامتغیر به صورت جداگانه برای زنان شهری و روستایی نیز نتایج مشابهی ب

 شود. میلذا این فرضیه تحقیق تایید نشده و رد   نداشته است.

مرکز دارد. به همین دلیل این فرضیه به شکل  آل تثیر برابری جنسیتی بر افزایش تعداد فرزندان ایدهفرضیه چهارم تحقیق بر تأ 

تی  رسد نابرابری جنسیجود دارد؛ به عبارت دیگر، به نظر میهای باروری رابطه وآلتی و ایدهبرابری جنسی  بین»  زیر بیان شد: 

 . «های باروری زنان روستایی و شهری منجر شودآلدر نهادهای خانواده محور به کاهش ایده

(. همبستگی فوق به  4  ،دهد )جدول این دو متغیر می  دار بودن رابطهی بین دو متغیر فوق نشان از معناگبررسی نتایج همبست

اجرای آزمون همبستگی جداگانه گردد. البته الزم به ذکر است که  صورت معکوس بوده است و بنابراین این فرضیه نیز تایید می 

دار نبوده و تنها در میان  و متغیر فوق در مورد زنان روستایی معنامبستگی بین دبرای زنان شهری و روستایی نشان داد که ه

 زنان شهری است که دو متغیر همبستگی معکوسی با هم دارند. 

 آل باروری . خروجی آزمون پیرسون برای بررسی رابطه متغیرهای مستقل با ایده4جدول 

 متغیرها

 زنان روستایی  زنان شهری 

مقدار ضریب 

 پیرسون 

سطح 

 ریدامعنی

مقدار ضریب 

 پیرسون 

-سطح معنی

 داری 

 000/0 443/0 000/0 248/0 ترجیح جنسی 

 686/0 - 029/0 845/0 014/0 هزینه و منافع فرزندان

 924/0 007/0 001/0 - 398/0 برابری جنسیتی

 000/0 257/0 000/0 656/0 های خانواده بزرگپایبندی به ارزش

 

های باروری زنان پرداخته است. »بین آلهای خانواده بزرگ و ایدهین پایبندی به ارزشفرضیه پایانی تحقیق به بررسی رابطه ب

های خانواده های باروری رابطه وجود دارد، با افزایش گرایش به پایبندی به ارزشآلهای خانواده بزرگ و ایدهپایبندی به ارزش

های خانواده بزرگ رسد زنان روستایی پایبندی بیشتری به ارزشهای باروری زنان افزایش خواهد یافت، به نظر میآلبزرگ، ایده

باشد«. در این مورد نیز از آزمون های باروری در میان آنان بیشتر از زنان شهری آلرود که ایدهدارند؛ به همین دلیل انتظار می

دار بودن رابطه فوق در سطح معنی همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین دو متغیر استفاده شد. نتایج آماری حاکی از  

باشد. یعنی با افزایش  دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت و مستقیم میباشد. نتایج نشان میمی  01/0خطای کوچکتر از  

 (. 4شود )جدول، های باروری نیز افزاوده میآلهای خانواده بزرگ بر میزان ایدهارزشپایبندی به 

دار بودن رابطه آنها مشخص آل فرزندان )در میان کل نمونه( که معنیغیر برابری جنسیتی بر تعداد ایدهثیر متبه منظور بررسی تأ 

آورده شده است. میزان ضریب تبیین    5استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول    تک متغیره  شده بود، از آزمون رگرسیون خطی

های  آلدرصد تغییرات در متغیر ایده  5غیر برابری جنسیتی تنها  دهد متبوده است که نشان می  051/0تعدیل شده برابر با  

های باروری دارد. مقدار بتای استاندرد  آلدار بودن تاثیر برابری جنسیتی بر ایدهباروری را تبیین کرده است. نتایج حاکی از معنی

یش هر واحد انحراف استاندارد در برابری دهد که این تأثیر به صورت معکوس بوده است. به این صورت که با افزاشده نشان می

 شود.های باروری کاسته میآلانحراف استاندارد از ایده 231/0جنسیتی، به میزان 



21 

 1401 بهار،  29شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (29), 2022 

 

 

 . نتایج ضریب تأثیر مدل رگرسیونی 5جدول 

 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig . 

B Std. Error Beta   

 جمعیت کل
 000/0 434/11  356/0 065/4 ت مقدار ثاب

 000/0 -625/4 -231/0 010/0 -045/0 نابرابری جنسیتی 

 زنان شهری 
 000/0 605/5  317/0 777/1 مقدار ثابت 

 924/0 096/0 007/0 008/0 001/0 نابرابری جنسیتی 

زنان 

 روستایی

 000/0 790/10  633/0 829/6 مقدار ثابت 

 000/0 -  965/5 - 398/0 018/0 - 108/0 نابرابری جنسیتی 

 

آل باروری زنان شهری و روستایی به صورت جداگانه ثیر برابری جنسیتی بر ایدهنتایج رگرسیونی بدست آمده برای بررسی تأ 

دار و به  ادار و در میان زنان روستایی معن باروری در میان زنان شهری غیرمعناآل  دهد که تاثیر متغیر مستقل بر ایدهنشان می 

  ، آل باروری زنان با کاهش روبرو خواهد بود )جدولرت معکوس بوده است. یعنی هرچه برابری جنسیتی افزایش پیدا کند، ایدهصو

5.) 

 

 تحلیل چندمتغیره ج(  

ثیر متغیرهای مستقل در کنار همدیگر تحلیل چندمتغیره اجرا شد. برای این منظور آزمون رگرسیون  تأ به منظور بررسی میزان  

از: برابری جنسیتی، ترجیح جنسی، خطی چندم تغیره مورد استفاده قرار است. متغیرهای مستقل در آزمون مذکور عبارتند 

فرزندان، سن و تحصیالت. تمامی متغیرهای فوق به استثناء تحصیالت در سطح    های خانواده بزرگ، منافعپایبندی به ارزش

ای باشند، متغیر تحصیالت ابتدا به  متغیرها در سطح سنجش فاصله  ای بودند. از آنجا که در رگرسیون بایستی تمامیفاصله

های باروری( بوده  آلآل فرزندان )ایدهمتغیر تصنعی تبدیل شد و سپس وارد تحلیل گردید. متغیر وابسته تحقیق نیز تعداد ایده

 است.

دهد که متغیرهای مستقل  نشان میکل  های مربوط به برازش مدلآمده است. آماره  7و  6نتایج تحلیل چندمتغیره در جداول 

های شهری و روستایی تفاوت  مدل تعدیل شده برای    2Rمقدار  اند.  درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده  5/41در کنار هم  

ین آل باروری را تبیدرصد تغییرات ایده  6/11زیادی با هم دارند. به طوری که متغیرهای مستقل در مورد زنان شهری تنها  

واتسن    -دوربین  مقدار آمارهدرصد بوده است.   5/61مقدار متناظر در مورد زنان روستایی برابر با    هاند، این در حالی است ککرده

 نشان از مناسب بودن مدل رگرسیونی دارد.   در هر سه مدل نیز

 های مربوط به برازش مدل. آماره6جدول 

 R مدل 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 
Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-

Watson 
 649/1 08372/1 407/0 415/0 644/0 جمعیت کل

 809/1 92692/0 092/0 116/0 341/0 زنان شهری 

 954/1 29200/0 605/0 615/0 784/0 زنان روستایی 
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ثیر  أ ترجیح جنسی تو    مستقل، دو متغیر برابری جنسیتیحاکی از این است که در بین متغیرهای    7نتایج رگرسیونی در جدول  

دار بودن رابطه بین برابری جنسیتی اند. این درحالی است که روابط دو متغیره حاکی از معنیداری بر متغیر وابسته نداشتهامعن

های  اند، متغیر پایبندی به ارزشهای باروری داشتهآلداری بر ایدهاثیر معنأهای باروری داشت. در بین متغیرهایی که تآلو ایده

ثیر متغیرهای منافع فرزندان و تحصیالت  أ اند. در این بین تثیر را بر متغیر وابسته داشتهأ خانواده بزرگ و منافع فرزندان بیشترین ت

 . کندباروری کاهش پیدا می آلهای فرزندان ایدهبه صورت منفی بوده است. به این ترتیب که با افزایش تحصیالت و هزینه

 رایب تأثیر رگرسیونی مدل چندمتغیره . نتایج ض7جدول 

 متغیرهای مستقل

 زنان روستایی  زنان شهری  جمعیت کل

Standardized 

Coefficients Sig . 
Standardizd 

Coefficiens Sig . 
Standardizd 

Coefficiens Sig . 

Beta Beta Beta 

 ** - ns 086/0 ns 170/0 -  006/1 برابری جنسیتی

 * - ns 190/0 - * 177/0 - 018/0 ترجیح جنسی 

های  پایبندی به ارزش

 خانواده بزرگ
572/0 ** 201/0 * 609/0 ** 

 ** ns 455/0 009/0 ** 320/0 سن

 ns -  064/0 * - 122/0 * - /104 تحصیالت 
 

برای ضرایب بتا در مورد زنان شهری و روستایی تفاوتنتایج ب  مورد زنان  ر  دهد. دزیادی را نشان می  های نسبتا دست آمده 

داری بر  ابزرگ تأثیر معنهای خانواده پایبندی به ارزششهری در مدل چندمتغیره، تنها متغیرهای ترجیح جنسی، تحصیالت و 

داری بر متغیر اثیر معن أ تحصیالت بوده که ت در مورد زنان روستایی تنها متغیر  اند. این در حالی است که  آل باروری داشتهایده

 اند. بودهدار اثیر معنأ باقی متغیرها از لحاظ آماری دارای ت وابسته نداشته و

 

 گیرینتیجه
باروری زنان باعث  ها و تمایالت  آلرسد تغییر در ایدهگذشته در ایران، به نظر می  با توجه به تغییرات باروری در طول سه دهه

باشد بنابراین کاهش هر چه  می ای باروری آنان  هآلکاهش شدید در باروری کل شده است. باروری کل زنان انعکاسی از ایده

ایده و  تمایالت  در  می آلبیشتر  زنان  باروری  دهد.  های  کاهش  را  کل  باروری  تفاوتتواند  بررسی  به  ما  تحقیق  این  های  در 

اکی از  پرداختیم که نتایج حدر شهرستان سر پل ذهاب واقع در استان کرمانشاه  های باروری زنان روستایی و شهری  آلایده

ها در میان زنان  آل برای خانوادهباشد، میانگین فرزندان ایدهمی های آنان  آلایدهی و شهری در مورد  یتفاوت نظرات زنان روستا

اند،  فرزند اعالم کرده    8آل را تا  برخی زنان روستایی تعداد فرزندان ایدهباشد.  می  09/3و در میان زنان روستایی    8/1شهری  

  اند. بیشتر زنان در هر دوهای امروزی بیان کرده آل برای خانوادهفرزند را تعداد ایده  4بهترین حالت ممکن    زنان شهری در

درصد و در میان زنان روستایی    6/58اند. این تعداد در میان زنان شهری  فرزند را مناسب خانواده امروزی دانسته  2دسته، تعداد  

اند. در ادامه ما عوامل  آل باروری بیان نکردهان روستایی نداشتن فرزند را به عنوان ایدهباشد و هیچ یک از زندرصد می   3/39تنها  

در بین زنان را  های فرزندان(  های خانواده بزرگ، هزینهها )ترجیح جنسی، برابری جنسیتی، پایبندی به ارزشثر بر این تفاوتمؤ
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زنان شهری    ه ترجیح جنسی در میان زنان روستایی بیشتر ازکنتایج نشان داد  روستایی و شهری به معرض آزمون گذاشتیم.  

 های باروری باالتری نسبت به زنان شهری باشند.  آلایدهشود که زنان روستایی دارای بود بنابراین باعث می

شد. که از    های باروری نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفادهآلهای فرزندان و ایدهدر بررسی رابطه بین دو متغیر هزینه

آل فرزندان از ثیر متغیر برابری جنسیتی بر تعداد ایدهبه منظور بررسی تأ دار نبوده است.  الحاظ آماری رابطه بین دو متغیر معن

دهد متغیر برابری بوده است که نشان می  051/0آزمون رگرسیون خطی استفاده شد. میزان ضریب تبیین تعدیل شده برابر با  

دار بودن تاثیر نابرابری های باروری را تبیین کرده است. نتایج حاکی از معنیآلد تغییرات در متغیر ایدهدرص  5جنسیتی تنها  

دهد که این تأثیر به صورت معکوس بوده است. به این  های باروری دارد. مقدار بتای استاندرد شده نشان میآلجنسیتی بر ایده

های باروری آلانحراف استاندارد از ایده  231/0د در برابری جنسیتی، به میزان  صورت که با افزایش هر واحد انحراف استاندار

های آنها  ( در شهر سبزوار بدست آوردند. یافته1392) این یافته همسو با نتایجی بوده که که قدرتی و همکاران شود.کاسته می

ثیر عقاید جدید برابری خواهانه در نهادهای  أ تدونالد است که زنان در جامعه امروزی تحت    تی مکری جنسید نظریه برابمؤی

شان تی را تجربه نکنند، برای رسیدن به اهداف خود، از باروریکه در نهاد خانواده، برابری جنسیدر صورتی    فرد محور هستند.

اروری مثبت و های ب آلایده  زرگ وهای خانواده بدهد که همبستگی بین پایبندی به ارزشچنین نتایج نشان میکاهند. هممی

شود. برای های باروری نیز افزاوده میآلایدههای خانواده بزرگ بر میزان  باشد. یعنی با افزایش پایبندی به ارزشمستقیم می

( استفاده شد که نتایج حاکی از تفاوت  مستقل  tاز آزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل )تفاوت بین زنان روستایی و شهری  

های خانواده بزرگ ر مذکور در میان زنان شهری و روستایی دارد. زنان روستایی دارای پایبندی بیشتری به ارزشدار متغیامعن

درصد تغییرات متغیر وابسته را   9/42دهد که متغیرهای مستقل در کنار هم  نشان مینیز  نتایج تحلیل چندمتغیره    اند.بوده

های خانواده بزرگ  اند، متغیر پایبندی به ارزشداشتههای باروری  آلداری بر ایدهانثیر معأ اند. در بین متغیرهایی که تتبیین کرده

ثیر متغیرهای منافع فرزندان و تحصیالت به صورت أ این بین تاند. در  ثیر را بر متغیر وابسته داشتهأو منافع فرزندان بیشترین ت

 کند. باروری کاهش پیدا می آلای فرزندان ایدههتحصیالت و هزینهست. به این ترتیب که با افزایش منفی بوده ا
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